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Structure

Avbildning

  Close / Clear-tast 
Betjening av lukkemekanismen fører til automatisk lukking av 
bindingsverket og sletting av inntastingen.
  On / Enter-tast
  Åpningsberedskap 
LED lyser ved inntasting av den gyldige åpningskoden og fullført 
programmering
  Batterivekselsymbol 
Når denne LED-en lyser, må alle 4 batterier skiftes ut  
(LR6 /AA / 1.5V / alkaline).
  Inntasting-/programmeringsberedskap 
Ved inngang i programmeringsmodusen lyser LED-en.  
Den slokner, når man igjen forlater programmeringsmodusen.
  Inntastingsavvisning/sperretid 
LED lyser ved inntasting av en ugyldig kode eller feilprogrammering. 
Hvis man taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, sperrer låsen 
betjeningen i 5 minutter. Under denne tiden blinker LED-en. Åpning av 
låsen er i denne tilstanden også med gyldig åpningskode ikke mulig.

Kjære kunde,

tusen takk, for at du har bestemt deg for en safe fra serien PointSafe FS  
fra BURG-WÄCHTER. Denne safen er blitt utviklet og produsert etter de 
aktuelle tekniske mulighetene. Safeserien FS kan drives i standard- og 
hotellmodus. Den er utstyrt med en fingeravtrykksensor. I tillegg har alle 
safer integrert en mekanisk nødlås.

Viktig: Vennligst les hele bruksanvisningen før du begynner  
med programmeringen.

Vi ønsker deg mye glede med din nye PointSafe safe.
Hilsen BURG-WÄCHTER KG

Viktige henvisninger

–  Bewahren Oppbevar denne koden og nød-nøkkelen på et trygt sted 
utenfor safe (Nødlås befinner seg under de 4 batteriene).

–  Ikke bruk personlige opplysninger (f.eks. fødselsdag, telefonnr. …)
–  Fjern batteriene, hvis du ikke skal bruke safe over lengre tid.
–  For hotellnæringen: Se „PointSafe FS i hotellmodus“ og vedlagt  

gjest-kode veiledning.
–  Av sikkerhetsårsaker skal ikke fabrikkinnstillingene til brukeren-  

og administartorkoden være programmert.
–  Safen oppnår dens planlagte beskyttelsesfunksjon først etter at den 

festes på en massiv del til bygningen. Vennligst bruk de planlagte 
forankringspunktene (på vegg og / eller gulv), for å opprette den 
nødvendige lokale forbindelsen.

–  Av sikkerhetsårsaker skal sikkerhetskoden ikke stemme overens  
med nummerfølgen til generalkoden.

–  Ved eventuelle spørsmål eller problemer må du ta kontakt med  
din forhandler.

Generelt

Safer til PointSerie FS kan drives både i standardmodus, og hotellmodus.  
I standardmodusen er en generalkode, en brukerkode og 5 minneplasser for 
fingrer, tilgjengelige for bruk av safe. I hotellmodusen er en generalkode,  
en brukerkode og en minneplass for en finger, tilgjengelige for bruk av safe.

Generalkoden er alltid 8-sifret.
Brukerkoden kan være 3- til 6-sifret.

Generalkode: 12345678 (fabrikkinnstilling)
Brukerkode: 168 (fabrikkinnstilling) 
 
Hvis en aksjon er blitt gjennomført, lyser på slutten den grønne LED-en 
„Åpningsberedskap“. Når den røde LED-en „Inntastingsavvisning /  
sperretid“ lyser, er det et tegn på at aksjonen var feilaktig. I dette tilfellet 
vedbeholdes de opprinnelige innstillingene.

Tekniske data

Sperretider Etter 3 × feil kodeinntasting 5 minutter

Strømforsyning: 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Tillatt
Omgivelses-
Betjeninger

–15 °C til + 50 °C 
opptil 95 % rel. luftfuktighet 
(ikke kondenserende)

Signaltoner

1 x Ved åpning og lukking
2 x Fingeravtrykksensor defekt eller kontaktproblem 
3 x Ingen gjestkode lagret i hotellmodus
8 x Motor eller bindingsverk blokkert

Oppstart

–  Fjern skruen på siden av batterifaget
–  Skyv hetten til frontdekselet med PointSafe-logoen ned
–  Legg inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)
–  Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet.  

Deretter trykker du „Enter-tasten“
–  Tast inn brukerkoden (168)
–  Trykk en gang til på „Enter-tasten“

Nå kan safe åpnes og programmeres individuelt.

PointSafe FS i standardmodus

Menystruktur

På de enkelte sifrene til tastaturet ser du tall og bokstaver. Til programmering 
av enkelte funksjoner tipper man inn tall- eller bokstavkombinasjoner. 
Startbokstaven til en programprosess danner tallkombinasjonen (for å kunne 
huske dem lett). I de enkelte undermenyene går man nøye inn på dette.

Åpne med generalkode

–  Trykk „On / Enter“, deretter taster man inn generalkoden.  
Døren åpner seg automatisk.

Åpne med brukerkode

–  Trykk „On / Enter“, deretter taster man inn brukerkoden.  
Døren åpner seg automatisk.

Åpne med finger

–  Trykk „On / Enter“, deretter trekker du den tilsvarende fingeren  
over sensoren. Døren åpner seg automatisk.

Lukke

–   Trykk „Close / Clear“ tasten.
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Endre brukerkoden

–  Trykk „On / Enter“.
–  Deretter taster du inn brukerkoden. Døren åpner seg automatisk
–  Hold tasten „On / Enter“ så lenge, til den gule LED-en  

„Inntasting-/ programmeringsberedskap“ blinker.
–  Tast inn ny kode (3- til 6-sifret).
–  Bekreft med „On / Enter“.
Ved fullført programmering lyser LED-en  
„Inntastings- og programmeringsberedskap“ grønt.

Inngang i programmeringsmodusen til endring
av låsinnstillingene

Her finnes to muligheter:
1.)  Trykk „On / Enter“ tasten, tast inn den gyldige generalkoden. Døren  

åpner seg automatisk. Hold tasten „On / Enter“ så lenge, til den gule  
LED-en „Inntasting-/ programmeringsberedskap“ blinker.

2.)  Trykk „On / Enter“ tasten, tipp siffer 76 (program mode), trykk en  
gang til på „On / Enter“ og tast inn den gyldige generalkoden.  
Døren åpner seg automatisk. 

Så lenge den gule LED-en „Inntastings-/ programmeringsberedskap“  
blinker, befinner du deg i programmeringsmodusen og kan utføre forskjellige 
aksjoner.

Funksjoner i programmeringsmodusen

Endre generalkoden

–  Tipp siffer 22 (change Admin), fulgt av å trykke „On / Enter“.
–  Tipp inn ny kode (8-sifret) og bekreft med „On / Enter“.
–  Gjenta den nye koden og bekreft „On / Enter“.

Endre brukerkoden

– Tipp siffer 28 (change user), fulgt av å trykke „On / Enter“.
–  Tipp inn ny kode (3- til 6-sifret) og bekreft med „On / Enter“.

Lagre finger

–  Tipp siffer 23 (add finger), fulgt av å trykke „On / Enter“.
–  Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den  

gule LED-en „Inntastings- / programmeringsberedskap“ en gang  
hver gang fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Inntastings-  
og programmeringsberedskap“ lyser grønt.

Slett alle fingrer

–  Tipp siffer 33 (delte finger), fulgt av å trykke „On / Enter“.

Slette brukerkoden

–  Tipp siffer 38 (delete user), fulgt av å trykke „On / Enter“.

Omstilling til standardmodus

–  Tipp siffer 76 (standardmodus), fulgt av å trykke „On / Enter“.

Lagre finger og brukerkode

–  Hold tasten „On / Enter“ trykt så lenge, til LED-en  
„Inntasting- / programmeringsberedskap“ lyser.

–  Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den gule  
LED-en „Inntastings- / programmeringsberedskap“ en gang hver gang 
fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Åpningsberedskap“ lyser,  
den gule LED-en „Inntastings- / programmeringsberedskap“ blinker.

–  Inntatsing av brukerkoden og bekreft med „On / Enter“.
–  Fullfør programmeringen med „Close- / Clear“ tasten.

Obs: Hvis døren står åpen lengre enn 5 minutter, slettes lagret data  
(kode / finger) automatisk.

Slette gjestkode / finger, hvis gjesten 
lar safe bli igjen lukket

– Trykk „On / Enter“, deretter tipper man siffer 34 (delete guest). 
–  Trykk „On / Enter“, deretter taster man inn generalkoden. 

LED-en „Inntastings- / programmeringsberedskap“ lyser grønt og døren 
åpnes automatisk. Samtidig slettes alle data (brukerkode / finger).

Likvidering
Ærede kunde,
Vennligst hjelp med å redusere mengden av avfall.
Om du har tenkt å kaste dette utstyret, tenk på, at mange deler av den 
inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres.  

Vi gjør oppmerksom på, at elektrisk og elektronisk utstyr 
inklusive batterier må ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall, men må samles inn separat.  
Vennligst spør hos den relevante myndigheten i 
byen/kommunen deres om informasjon angående 
innsamlingspunkter for elektronisk avfall. 

Har dere spørsmål om EF-erklæringen om samsvar,  
vennligst kontakt info@burg.biz

Omstilling til hotellmodus

–  Tipp siffer 46 (hotellmodus), fulgt av å trykke „On / Enter“.

Forlate programmeringsmodusen

–  Trykk 2 x tasten „Close / Clear“.

PointSafe FS i hotellmodus

Åpne med generalkode

–  Trykk „On / Enter“, deretter taster man inn generalkoden.  
Døren åpner seg automatisk.

Åpne med brukerkode (hvis en kode er lagret)

–  Trykk „On / Enter“, deretter taster man inn generalkoden.  
Døren åpner seg automatisk.

Åpne med finger (hvis en finger er lagret)

–  Trykk „On / Enter“, deretter trekker du den lagrede fingeren  
over sensoren. Døren åpner seg automatisk.

Kun lagre finger (ved åpen dør)

–  Hold tasten „On / Enter“ trykt så lenge, til den LED-en  
„Inntasting-/ programmeringsberedskap“ lyser.

–  Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den gule  
LED-en „Inntastings- / programmeringsberedskap“ en gang hver gang 
fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Åpningsberedskap“ lyser grønt.

–  Fullfør programmeringen med „Close / Clear“ tasten.

Kun lagre brukerkode (ved åpen dør)

–  Hold tasten „On / Enter“ trykt så lenge, til den LED-en  
„Inntasting-/ programmeringsberedskap“ lyser.

–  Inntatsing av brukerkoden og bekreft med „On / Enter“.
–  Ved fullført programmering lyser LED-en  

„Inntastings- / programmeringsberedskap“ grønt.
– Fullfør programmeringen med „Close / Clear“ tasten.

Obs: Hvis det skal programmeres både en kode og en finger for åpning, 
skal de programmeres inn samtidig i riktig rekkefølge (først finger, deretter 
kode). En ny programmering sletter alle tidligere data (unntak: generalkoden 
vedbeholdes alltid)!

Feil og endringer forbeholdt.


